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Rejîma Îranê zehniyet 

û mentalîteya çare-

seriya doza Kurd û 

danûstandinê tuneye

Rêûresma 25’ê Gelawêjê li 
binkeya Deftera Siyasî ya 
PDK Îranê de bi rê ve çû.

Kurdistan Media: Rêûresma 
16’ê Tebax (25’ê Gelawêj)
ê, 70’emîn salvegera avabûna 
Hizba Demokrat a Kurdis-
tana Îranê li binkeya Deftera 

Siyasî ya vê hizbê bi beşdariya 
endaman, kadr û pêşmerge û 
nûnerên gellek sazî û rêxisti-
nan di bajarê Koyê de bi rê ve 
çû.

Rêûresm bi sirûda netewî ya 
“Ey Reqîb” û ragirtina bîstek 
bêdengî ji bo rêzgirtin ji riha 

Piştî destpêkirina şerê 
PKK’ê û Artêşa Tir-

kiyê li gorî amarên fermî 
heta niha li 13 bajarên 
Barkura Kurdistanê bi giştî 
28 herêm weke heremên 
ewleh hatine destnîşankirin, 
û hatûçûya wan hereman jî 
hatiye qedexe kirin. Biryarên 
herêmên ewleh ji aliyê wali-
yan ve tê dan û dijber jî vê 
yekê rexne dikin.

Parlamenterê HDP’ê Ayhan 
Geverî ji Rûdawê re diyar kir 

pak a şehîdên riya rizgariya 
Kurdistanê dest pê kir.

Piştre di beşa yekem a vê 
rêûresmê de, rêzdar Mis-
tefa Hicrî, Sekreterê giştî yê 
PartiyaDemokrat a Kurdis-
tana Îranê bi boneya 70 saliya 
avabûna Hizba Demokrat re 

Birêz Mistefa Hicrî: 

Em wekî PDKÎ li gora giranî û bandora 

xwe li ser pirsa Kurdên Rojhilat li heya-

ma heft dehikên borî de, bi çavekî rex-

negirane li dîroka xwe dinêrin.
»»» R: 3

»»» R: 2

»»» R: 5

axaftinek pêşkeş kir.

Paşan Koma Hunerî ya Hizba 
Demokrat a Kurdistana Îranê, 
sirûdek şoreşvanî li jêr navê 
“Bûjanewe”pêşkeşî beşdaran 
kir.

Herweha bi boneya 70 saliya 

avabûna Hizba Demokrat a 
Kurdistana Îranê, Yekîtiya 
Jinên Demokrat ên Kurdistana 
Îranê cewleyek nizamî bi rê ve 
biribûn ku di merasîmê de rêz 
ji wan hat girtin.

Li beşek din 
de, lewhên 

Birêz Teymûr Mistefayî:

CHP û HDP li dijî biryara herêmên ewleh derketin
ku heremên ewleh di xizmeta 
parastina jiyana hemwelatiyan 
de nîne û çareserî jî  dest-
pêkirina danûstandinan e.
  
Ji aliyê din ve CHP jî di wê 
baweriyê de ye ku navendên 
ku hemwelatî lê dijîn, nabe ku 
weke heremên ewleh û qedexe 
bêne ragehandin. CHP’ê amaje 
kir qedexekirina zozanan dê 
bibe astengeke mezin li 
pêşiya debara hemwelatiyan. 

Her çend şer û pevçûnên di 
navbera gerîlayên PKK’ê 
û hêzên dewletê de li ko-
lanan berdewam be jî, ji aliyê 
hikûmetê ve hatûçûya gellek 
zozan û çiyayên Kurdistanê 
hatiye qedexekirin. Yasaya 
leşkerî rê dide ku di demên 
operasyonan de heta 6 mehan 
şûnek bê qedexe kirin û weke 
herêma ewleh bê ragehandin. 
Rûdaw 

70 sal tekoşîn
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Sergotar

70 sal xebat

Şehab Xalidî

70 salan berî niha Partiya Demokrat 
a Kurdistanê hate avakirin, û her vê 
partiyê jî karî ku piştre Komara Kurd-
istanê ava bike û vê şanaziyê bo heta 
heta di nav rûpelên xwe ên zêrîn de 
tomar bike, û piştî rûxandina Komra 
Kurdistana jî vê partiyê di rewşên 
herî bi zehmet de berxwe da, li ser 
piyên xwe sekinî, û bo mana xwe û di 
hemberî wergirtina alîkariyê çi poan 
li ser bingeha dijminatiya bi aliyekî 
din re neda tu rêkxiraw, partî yan heta 
dewletekê.

Di rastî de her ew siyasetên ser-
demiyane ên PDKÎ bûne sedema vê 
ku PDKÎ bikare bi milyonan xelkê 
Kurdistanê li dewra xwe kom bike, û 
bikare di hemberî wan hemû si-
yasetên qirêj û pîlanên reng bi reng 
ên dijminan de ne tenê li ser piyê xwe 
bisekine, belkû derbên weha li dijmin 
bide ku dijmin êdî riya tepeseriya 
xelkê Kurdistanê û kuştara wan û 
riya terorê li hember PDKÎ û bitaybet 
rêberên wê partiyê bigre pêşiya xwe.

Lê ew partiya her di qada xebat û 
tekoşînê de, bi parastina rewa kar û 
tekoşîna xwe meşand, û karî xewnên 
neyarên Kurdan yek bi yek pûç bike, 
û xevê ji çavên wan biherimîne, ku 
dixwastin bi wan teror û tepeseriyan 
xeyala xwe ji aliyê  Kurdistanê ve 
rehet bikin.

Em dikarin bêjin ku PDKÎ partiya 
pêşeng, xwedî ceribandinên zaf, 
xwedî pêgeh di nav xelkê Kurdistanê, 
û naskirî di asta navneteweyî de ye. 
Lewra xelkê kurdistanê şanaziyê bi 
vê partiya xwe dike, û heta ew mabin, 
PDKÎ jî her bi vî awayî bihêz wê di 
qada xebat û tekoşînê de bimîne, û wê 
bikare wekî berê ciyê hêviya xelkê 
Kurdistanê bo pêşerojeke geş û ronahî 
be.

Hevalê tekoşer!

Bi boneya 70’emîn salvegera 
damezirandina partiya we ya xebat-
kar, partiya dost û bira, ez bi navê 
hemû endam û alîgirên partiya xwe 
germtirin û dilsojtirin pîrozbahiyên 
xwe pêşkeşî we, bi rêka cenabê te 
ve jî pêşkeşe hemû berpirs, kadr, 
peşmerge û endamên Hizba Demokrat 
a Kurdistana Îranê 

Peyama rêzdar Mesûd Tek sekreterê giştî yê PSK’ê ji bo rêzdar 
Mistefa Hicrî sekreterê giştî yê PDKÎ

Doma R: 1
rêzgirtinê bi boneya 
70 saliya avakirina 
Hizba Demokrat a 
Kurdistana Îranê 
li ser navê Deftera 
Siyasî ya PDKÎ ve ji 
aliyê Mistefa Hicrî 
ve pêşkeşî 7 xebat-
karên mandînenas 
ên rêbaza demokrat 
hatin kirin ku pêk 
hatibûn ji: 

“Perwane Danişwer” 
weke qedîmîtirîn 
keça malbata şehîd 
a Hizba Demokrat, 
“Seyîd Elî Re-
hmeanî” xebat-
karê  herî kevnar ê nav refên Hiznba 
Demokart, “Hawrê Îsmaîlî”weke 
pêşmergeya herî kevnar a jin li nav 
hizba Demokart, “Nesrîn Qasimlo” 
hevsera emegdar a Dr. Qasimlo, kes-
atiyê xebatkar û dosta gelê kurd, “Mela 
Hesen Şîweselî” şehîdê zîndî û endamê 
îftixarî yê Komîteya Nawendî yê Hizba 
Demokrat a Kurdistan Îranê, “Ebdulla 
Izetpûr” kesatiyê şoreşvan û kevintirîn 
endamê rêberiya Hizba Demokrat, 
“Kerîm Hedad” kesatiyê şoreşvan 
û kevintirîn endamê rêberiya Hizba 
Demokrat.

Dûre sirûda “Bijî Demokrat” ji aliyê 
zarokên malbatên demokratê ve pêşkeşî 
beşdaran hat kirin.

Paşan peyama rêxistinên Jinan, Ci-
wanan û Xwendekarên Demokrat ên 
Kurdistana Îranê ji aliyê “ Fatime Os-
manî” sekretera Yekîtiya jinan ve hate 
xwendin.

Di beşek din ji karê merasîmê de, hel-
bestek bi navê “Payij” ji aliyê “ Nahîd 
Husênî” ve hat pêşkeşkirin.

Rêûresma 70 saliya avabûna Hizba 
Demokrat bi çend stranên xweş ji aliyê 
koma hunerî ya Hizba Demokrat û her-
weha hunermenda dengxweş “Şinyar 
Necîb” ve hatibû xemilandin û dîlan 
û govenda reşbelek a beşdaran dawîn 
beşa merasîmê bû.

Her bi boneya yad û bîranîna 70’emîn 
salvegera avabûna Hizba Demokrat 
a Kurdistana Îranê, çendîn hizb û 
rêxistinên siyasî, peyamên pîrozbahiyê 
pêşkeşî merasîmê kiribûn ku pêkhati-
bûn ji: 

-Yekîtiya Nîştimanî a Kurdistanê, Mek-
teba Rêxistina Melbenda 14 ya Koye
-Partiya Demokrat a Kurdistanê, Koye
-Yekgirtûya Îslamî a Kurdistanê, Koye
- Tevgera Goran, Koye
-Partiya Sosyalîst a Kurdistanê - Bakûr
Hizba Şiyûî a Kurdistanê, Koye
Tevgera Komarîxwazên Demokrat û 
Laîk ên Îranê
-Komîteya Rêxistina 1 a Koye ya Yekî-
tiya Nîştimanî a Kurdistanê

(PDKÎ) dikim.
Em piştrast in, ku partiya Pêşawayê 
nemir, rêvîngên rêka şehîd Qasimlo 
û Dr. Se’îd û şehîdên rêka azadiyê, bi 
tecrubeya 70 Salî, bawerî bi hêza gel 
û rewayiya doza netewî ve, kar û xe-
bata xwe bihêztir dike, û pêşve dibe. 
Em bi dostaniya we û peywendiyên 
biratiyê, ku di nava PSK û PDKî da 
heye, serbilind in.

Bi vê hestê ve carekî dinê pîrozbahiya 
xwe pêşkêşê we dikim, û serkevtina 
partiya we dixwazim.

Bijî Hizba Demokrat a Kurdistana 
Îranê!

13’ê Tebaxa 2015
Mesûd Tek

Sekreterê Giştî
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Peyama rêzdar Mistefa Hicrî bi boneya 70’emîn salvegera avakirina PDKÎ

Xelkê azadîxwaz ê Kurdistanê!
Kadr û pêşmerge û endam û alî-
girên PDKÎ!

Beşdarên rê û resma 25 Gelawêjê!

Di sala 1945 (1324)’an de, di rojeke 
wekî îro de Partiya Demokrat a 
Kurdistanê, wekî partiyeke pêşkevtî 
û hevdem û bûyereke girîng û siyasî 
li bajarê Mehabadê bi destê pêşewa 
Qazî Mihemed ji dayîk bû.

Ew sedemên ku girîngiya bîrew-
eriya avakirina Partiya Demokrat a 
Kurdistanê zêdetir derdixin, tenê di 
avakirina hizbeke siyasî û asayî de 
bo birêvebirina milmilanê û karûbarê 
siyasî yê girûp û taqmeke hizrî û 
berjewendiya aborî yan îdeolojî nine, 
belkû avakirina Partiya Demokrat a 
Kurdistanê di Rojhilata Kurdistanê 
de, hilgirê komek deskevt û manayên 
siyasî û neteweyî û modern e, bo 
çar perçeyên Kurdistanê bi giştî û 
Rojhilata Kurdistanê bi taybetî. 

Hekî hizbeke siyasî wek rêkxiraw 
û damezrawa herî giring li henk 
ji welatan de li rewşeke amade ya 
siyasî û asayî de, bo birêvebirina karê 
siyasî û avakirina hikûmetê pêk tê, 
lê bi sedema rewşa Kurd bi giştî û 

Rojhilata Kurdistanê bi taybetî, eva 
Partiya Demokrat a Kurdistanê ye 
ku xwe dewlet ya Komareke dîfakto 
(dewleta Komara Kurdistanê) ava 
dike, ku nûneratiya xwestek û daxwa-
ziyên giştî ên hemû takên neteweya 
Kurd dike, ku ew jî diyarîkirina 
mafê qedera xwe, û avakirina kiya-
neke demokratîk  û siyasî ye. Ji vê 
yekê jî girîngtir Partiya Demokrat a 
Kurdistanê kariye ku hevsengiyekê 
di navbera armancên neteweyî û 
buhayên demokrasî û dadperweriyê 
de ava bike. 

Lewra ew hizb dibe cihê ket bi ketê 
hemû tex û qatan, û dîtingehên nerm-
rew û demokrasîxwaz bi vê manayê 
ku hemû şoreşgerên pêbend bi 
pirensîp û mafê mirov û demokrasiyê 
di Partiya Demokrat a Kurdistanê de 
cihê wan dibe, û PDKÎ wekî sîvaneke 
cihê baweriyê bo bidestvehatina 
armancên mirovî dizanin. 

PDKÎ tenê 159 rojan piştî avakirina 
xwe, bi pêkanîna Komara Kurdistanê 
di dîroka hevdem ya Kurdistanê de, 
dibe xaleke guhertinê di bingehdanîna 
eqlaniyet û jiyana siyasî û nasnameya 
modern ya neteweya Kurd de. Ya ku 
giringî û buyahê vê hizbê du hember 
dike, eva ye ku em nikarin PDKÎ ji 

hemû şanaziyên din ên Kurd wekî 
Komara Kurdistanê û herwisa bilind-
kirina hişyariya neteweyî û bingeh-
danîna nasyonalîzmeke hevdem, û 
nasnameya neteweyî ya modern ya 
Kurd cuda bikin.

Taybetmendiyek ku PDKÎ di jiyana 
siyasî ya Kurd de zêdetir dike mînak, 
eva ye ku ew hizb dibe modelek 
siyasî ya modern bo rêkxistin û 
jiyana siyasî û xebata rizgarîxwaziya 
neteweyî di çar perçeyên Kurdistanê 
de.

Deskevtên herî berçav ên PDKÎ 
ew bûn: Girêdana her sê binema û 
faktorên “Xak û netewe û deshilata 
siyasî” ku di çarçoveya kiyaneke 
siyasî bi navê Komara Kurdistanê, ku 
bingehdaner û bidestvehînerê yekper-
çeyiya neteweyî-siyasî bo civakeke 
parvebûyî û bindest û çewsayî û 
bêderetan bû, çêbû. Ku heya niha jî, 
ku 70 sal li ser re derbaz dibe, serbarê 
hemû astengiyan û qonaxên terajidî û 
tal ên dîroka xwe û neteweya Kurd, 
li ser wan binema û pirensîpên ku li 
roja yekemîn de li ser hate avakirin, 
ji riya xwe derneketiye. Ew yek jî 
nahê wateya di cih de mana siyasî 
û îdeolojî, belkû berevajî tê wateya 
bawerîhebûna pêdagirane ya PDKÎ 

bi binemayên demokrasî û azadî û 
rizgariya neteweyî ya Kurd. 

Ji aliyekî din ve ew yek eyankerê 
rastbîniya kûr ya siyasî ya vê partiyê 
ye, ku bi bê bidestvehatina sîstema 
siyasî û demokratîk ya li Îranê û li 
navxwe ya Kurdistanê, rizgarî û azadî 
û mafê neteweyî ya Kurd ser nagire, 
û mirovê Kurd rizgar nabe ji destê 
serkut û tepeseriyê.

Eva xeynî wan sembolên neteweyî ên 
wekî ala û sirûd û dirustkirina spaha 
neteweyî û pêşmergê Kurdisanê ye, 
ku heya niha jî her berdewam in, û 
hemû Kurdek şanaziyê pê dike, û îro 
di asta cîhanî de Kurd pê tê nasîn.

Cudahiyeke din ya PDKÎ digel hiz-
bên siyasî ew e ku exlaq aniye nav 
siyasetê de, lewra tu demekê siyaset 
bi nav makyawîlîstî nahê peyrewki-
rin, û li ser vê baweriyê ye ku ji 
riya nemirovane û ne rast bigihîjî 
armancên bilind yên mirovahiyê. En-
cama vê bîr û baweriyê dibe eva ku, 
amde ye têçûneke zêde û giran bide, 
lê qet amade nabe ku di gel aliyekî 
neyar ê Kurd li dijî tevgera siyasî û 
neteweyî ên perçeyên din ê Kurdis-
tanê pêngavan hilgire, û sazanê li ser 
xwîna xortên Kurd de bike. Berevajî 
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di gellek qonaxan de zirarên mezin 
tab kirine, lê berjewendiya neteweyî 
ya Kurd di çi parçeyeke Kurdistanê 
de, nekiriye qurbaniyê sazana di gel 
dewlet ya aliyekî siyasî, ku ew yek jî 
ji aliyekî ve eyankerê baweriya kûr 
ya vê hizbê bi hevterîbbûn û girê-
dayîbûna xebatê bo bidestveanîna 
demokrasiyê û azadî û mafên miro-
van di gel parastina berjewendiya 
neteweyî di xebata rizgarîxwazane û 
neteweyî ya Kurd de.  Ji aliyekî din 
ve nîşana vê rastiyê ye ku PDKÎ wekî 
tevgereke azadîxwaz li ser pirensîpên 
ku li ser hatiye avakirin, heya niha 
jî ne tenê ji rê nederketiye, belkû li 
gora rewşê û xwendina rastiya siyasî 
û asayişa neteweya Kurd, zêdetir jî pê 
ve girdayî bûye.
Ew taybetmendiyên bilind û gellek 
ên din jî ku di heyama 70 salên borî 
de, ew hizba dahênerê wan bûye, û 
bi kiryar jî cî bi cî kirine, di rastî de 
PDKÎ kirine xwendingeheke hizrî 
ya serdemiyane û reftareke bilind ya 
serdemiyane ku bi kiryar hizbê dike 
keresteyek ji bo xebat di pêxema 
xwestekên rewa ên gel, û nîştimaneke 
birîndar û perçekirî ku berjewendiya 
hizbî li çarçoveya berjewendiya gel 
de dibîne, ne wekî armancekê lê 
binêre, û berjewendiyên xwe bilindtir 
ji berjewendiyên giştî danê. 

Belê hêjano!

Hemû ew taybetmendiyên bilind 
û mirovdostane bûne destmaye ji 
bo parastina PDKÎ  û mana bihêz 
ya wê di qada xebata neteweyî ya 
pêşkevtinxwazane de, bi taybetî 
hekî em bala xwe bidin di tewahiya 
temenê 70 saliya xwe de, ji bilî qo-
naxeke kêm, ku hekî em hemiyê li ser 
hev danên ji sê çar salan derbaz nabe, 
di tewahiya wê heyamê de rêbertiya 
PDKÎ bi sedema zulm û zordariya 
rejîma Tehranê li derveyî welat de 

Em wekî PDKÎ li gora giranî û 
bandora xwe li ser pirsa Kurdên 
Rojhilat li heyama heft dehikên 
borî de, bi çavekî rexnegirane li 

dîroka xwe dinêrin

jiyan kiriye, û kar û çalakiya endam û 
alîgirên wê di navxwe ya welat de, û 
heya hinek caran li derveyî welat de 
jî hatiye qedexekirin, û du gel  cezayê 
tunde wekî îdam û girtina dirêjheyam 
berbirû bûye, û li hinek qonaxan de di 
gel metirsiya nemanê berbirû bûye. 

Piştî herifîna Komara Kurdistanê, 
îdama Pêşewa û hejmareke berçav 
ji berpirsyaran, û destbiserkirina 
hejmareke din ji aliyê polîsê rejîma 
Mihemedreza Şah ve, û awarebûna 
çalakên din, dijwartirîn qonaxên 
dîroka PDKÎ dest pê dike, bitaybetî 
eva ku mabû jî, di bin hejmoniya 
Partiya Tûde de bêhêz bibû, û ew 
rewşa dijwar bo heyama nêzîk bi 
10 salan, û heya sala 1334’an jî 
(1955) dom hebû, di vê sedsalê de bi 
destpêşxistina Dr. Qasimlo û heft heşt 
kesên din ji kadrên PDKÎ konferansa 
yekemîn pêk tê, û PDKÎ serxwebûna 
xwe ji Partiya Tûde radigehîne, û 
tekoşîna xwe bi awayê nihênî di-
domîne.

Piştî vê jî heya îro veqetiyan li bin 
bandora neyarên PDKÎ bi armanca 
lawazkirin û jinavbirina wê, terora 
rêberên me li ser biryara rêberên 

payebilind ên Îranê, û bi sedan kes ji 
endamên wê heya li nav xaka Başûra 
Kurdistanê, û gellek tengaviyên din û 
rojên dijwar, û hemû ew bûyerên tal 
ku di heyama 70 salên borî de bi ser 
PDKÎ de hatine sepandin, her hemû 
jî derbên dijwar bûn ku li peykerê vê 
hizbê ketin, lê bi hemû wan derbeyan 
PDKÎ ne tenê neketiye, belkû di nav 
civatên xelkê me bi xwe de, hezkirin 
û bawerîpêkirina bi wê zêdetir bûye, 
û di nav kom û civînên navneteweyî 
de, xwediyê hitbar û pirestîja taybet 
bi xwe ye. 

Yek ji sedemên vê şêweya manê ve-
digere ser siyaseta nermrewî, pêdagirî 
li ser xebata bo gihîştina bi mafê 
neteweyî, û berdewambûn li ser anîna 
ber bas ya xwestekên serdemiyane 
wekî demokrasî û mafên mirov bi bê 
dudilî, û ketina bin bandora rewşa 
derevîn ya siyasî. 

Lê hemû ew rastiyane ku şanaziyên 
PDKÎ pêk tînin, aliyekî vê pirsa 
girîng bi xwe ve digrin, aliyekî din 
ew e ku her ew qas ku em di cejna 70 
saliya PDKÎ de beşdar in, û her yek 
ji me, û yên di jiyanê de nemane, li 
gora şiyana xwe, di afirandina van 

şanaziyan de me para xwe heye. 

Ji ber ku di temenê 7 dehikan xebata 
PDKÎ de guhertinên kûr bi ser cîhanê 
de hatine, û bi dehan netewe di bin 
nîrê zordariyê de derketine û rizgar 
bûne, û bûne xwediyê kiyaneke siyasî 
û serbixwe, û hejmarek ji hikûmetên 
serberedayî ku di gel xelkê xwe wekî 
xulam û kereste reftar dikirin, di bin 
zexta mafxwazana ya vî xelkî de têde 
çûn.

Reng û rûyê siyasî yê Rojhilata Navîn 
ku cihê nîştecihbûna me Kurdan e 
jî, bilez ber bi guhertina coxrafiyayî 
û siyasî ve diçe, û di rewşeke bi vî 
rengî de, ji me re bes nine ku tenê em 
şanaziyê bi hizb û xebata xwe bikin, 
ji ber ku niha me nekariye li jêr lepê 
rejîma stemkar ya Tehranê de xwe 
rizgar bikin, û di tewahiya van guher-
tinan de me roleke çalak hebe, ku ew 
yek jî cihê rexneyê ye û her yek ji me 
xwediyê para xwe ye, her wek çawan 
ku di şanaziyên wê heyamê de jî em 
xwe bi beşdar dizanin.

Bêguman beşek ji sedemên vê 
sernekevtinê vedigere bo rola nîgatîv 
ya hikûmetên dîktator û mezinhêzên 
biryar bi dest, ku hertim alîkarê 
deshilatên dîktator bûn ji bo serkuta 
xebata Kurd, lê beşeke berçav jî 
vedigere bo şaşî û ders wernegirtina ji 
şaşiyan û ducarîkirina wan şaşiyan.

Parvebûn, veqetiyan, piştqahîmiya bi 
dijminan, reftarên dîktatorane li jêr 
navê demokrasî, birêvebirina siyasetê 
bi awayê kilasîk û xwe vedizîn ji nûx-
waziyê, dîtina berjewendiyên hizbî, 
girûpî û heya takekesî, li serveyî 
berjewendiyên neteweyî, û....hwd 
dikevin nav xaneya wan rexneyan ku 
em hemû kêm û zêde tê de beşdar in. 

Em wekî Dom R:9 
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Rêûresma 70 saliya avabûna PDKÎ li bajarê Hewlêrê bi rê ve çû

 Kurdistan Media: 70’mîn salvegera 
avabûna Partiya Demokrat a Kurdis-
tana Îranê di rêûresmekê de, li hola 
“Pêşewa”ya bajarê Hewlêrê de hat 
pîrozkirin.

Li gora rapora malpera Kurdistan Me-
dia, piştînîvroya roja Şemî 15’ê Tebaxa 
2015’an (24’ê Gelawêja 1394’an a 
Rojî), rêûresma 70 saliya temenê 
pir ji serweriya PDKÎ li Hewlêrê, bi 
beşdariya endamên rêberiya hizbê, 

kadr û pêşmerge û endamên Hizba 
Demokrat, nûnerên part û aliyên siyasî, 
kesayetî û rewşenbîran û dostên hizba 
Demokrat li hola Pêşewa de bi rê ve çû.

Destpêka vê merasîmê bi sirûda netewî 
ya “Ey Reqîb” û sekinîna bîstek 
bêdengiyê ji bo rêzgirtin ji canê paqije 
şehîdên riya rizgariya Kurdistanê dest 
pê kir.

Piştre birêz Mihemedsalih Qadirî, 
endamê Komîteya Nawendî ya Hizba 

Demokrat a Kurdistana Îranê bixêrhati-
na hemû mêhvan û beşdaran û pîrozba-
hiya yada 70’emîn salvegera avabûna 
Hizba Demokrata Kurdistana Îranê kir.

Piştre birêz “Têmûr Mistefayî”endamê 
Deftera Siyasî ya Partiya Demokrat a 
Kurdistana Îranê peyamek bi vê boneyê 
ve pêşkeş kir.

Têmûr Mistefayî di gotinên xwe de 
îşare bi xebat û tekoşîna 70 salî ya 

Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê kir 
û da zanîn: “Dîroka Hizba Demokrat li 
her qonaxekê de cihê şanazî û serweri-
yê ye ji bo endamên vê partiyê û xelkê 
Kurdistanê.

Li serdema xebata çekdarî de Hizba 
Demokrat a Kurdistana Îranê ne tenê 
bi zirara partiyên din ên Kurdistanê 
nexebitî, belkû selimandiye ku li gora 
berjewendiyên partiyên Kurdistanê kar 
kiriye.

Birêz Mistefayî di beşek din ya axaftina 
xwe de basa qonaxa xebata çekdarî ya 
PDKÎ kir, ku ji aliyê rejîma Komara 
Îslamî ve bi ser de hatibû sepandin, û 
gelê kurd jî li hember van cinayet û 
êrîşên rejîma Îranê de berevanî ji ker-
amet û namûsa xwe kir.

Birêz Mistefayî da zanîn ku “ew cinay-
etên ku Komara Îslamî li 36 salan berî 
niha di Kurdistanê de encam didan, 
niha DAÎŞ dike, û DAÎŞ ji Komara Îs-
lamî ve hînî vê hovêtî û cinayetan bûye.

Navhatî li doma axaftina xwe de ragi-
hand ku rejîma Îslamî ya Îranê zehniyet 
û mentalîteya çareseriya doza kurd û 
danûstandinê nine, eva jî eyankerê vê 
rastiyê ye ku rejîma Îranê dostê gelê 
kurd di tu yek ji parçeyên Kurdistanê 
de nine.

Têmûr Mistefayî li dawiya axaftinên 
xwe de bas ji wê kir ku em endamên 
Hizba Demokrat li yad û bîranîna 70 
saliya avabûna Partiya Demokrat ya 
Kurdistana Îranê de soz û peymanê 
nû dikin ku heya gihîştin bi armancên 
xwe ji xebatê nasekinin, û wekî Dr. 
Şerefkendî kerem kiriye “yan emê ser 
bikevin, yan jî tevlî karwana şehîdan 

bibin”, û dest ji xebata rewa û berheq 
ya gelê xwe bernadin.

Li beşek din ji karê merasimê de, koma 
hunerî ya PDKÎ, sirûdek şoreşvanî 
li jêr navê “Riyek heya aso” pêşkeşî 
beşdaran kir.

Dûre helbestek ji aliyê “Gulbax Beh-
ramî” ve hat pêşkeşkirin.

Li beşek din ji karê rêûresmê de, sirûda 
“Bijî Demokrat” ji aliyê zarokên Hizba 

Demokrat ve hat pêşkeşkirin.

Her bi munasibeta yad û bîranîna 70 
saliya avabûna Hizba Demokrat a 
Kurdistana Îranê li hola Pêşewa de 
pêşangehek wêneyî a pêwendî bi 70 sal 
xebat û berxwedana Hizba Demokrat 
hatibû vekirin.

Rêûresma han bi çend stranan ji aliyê 
Koma hunerî ya Hizba Demokrat ve 
bidawî bû.

Bi boneya 70 saliya avabûna Hizba 
Demokrat, hejmarek peyamên pîroz-
bahiyê bi destê birêveberên rêûresmê 
gihîştibûn, ku navê wan pêkhatibûn ji: 

- Partiya Demokrat a Kurdistanê
- Komeleya Şoreşgir ya Zehmetkeşên 
Kurdistana Îranê
- Yekîtiya Netewî Demokratîk a Kurd-
istanê (YNDK)
- Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd li 
Sûriyê
- Rojnameya Xebat, organa Partiya 
Demokrat a Kurdistanê
- Partiya Sosyalîst a Kurdistanê-Bakûr
- Saziya Xebat a Kurdistanê
- Hizba Şiyûî a Kurdistanê
- Tevgera Demokratîk a Gelê Kurd

- Melbenda 3 ya Yekîtiya Nîştimanî a 
Kurdistanê
- Tevgera Aştî û Demokrasiyê bo Kurd-
istanê
- Desteya Serokatiya Hizba 
Zehmetkeşên Kurdistanê
- Tevgera Demokratîk a Gelê Kurdis-
tanê
- HDP
- Osman Ocalan
- Sînem Bedirxan
- Selam Ebdulla, Sernivîskarê 
Rojnameya Xebat
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70 sal xebata li dijî dîktatoriyê di 
pêxema demokrasî û dabînbûna 
mafê neteweyî de

Hevwelatiyên rêzdar!
Xortên neteweya Kurd!
Azadîxwazên cîhanê!

25’ê Gelawêja îsal, 70 sal bi ser 
avakirina PDKÎ re derbaz dibe. Bi 
vê hilkevtê em pîrozbahiyê li civatên 
xelkê Kurdistanê, kadr û pêşmerge û 
endamên PDKÎ û dost û dilsojên PDKÎ 
dikin, û serê rêz û hurmetê di hemberî 
avakerên PDKÎ û bi taybetî pêşewayê 
nemir Qazî  Mihemed û hevhizrên wî 
de ditewînin, û emegdariya xwe ji bo 
kar û tekoşîna hemû wan kesan eşkere 
dikin ku di qonaxeke wê heyamê de, 
bi awayekî di xizmeta bidestveanîna 
armancên wê hizbê de bûn. Em silavan 
dişînin bo riha pak ya hemû şehîdên 
Kurdistanê û bo ewên ku di pêxema 
xizmeta bi armancên hizbê de, riya 
bendîxaneyê girtin pêşiya xwe.

Neteweya Kurd wekî  her neteweyeke 
din yê cîhanê di herêma pirr ji kêşer ya 
Rojhilata Navîn li ser erdê bav û kalên 
xwe jiyanê dikin, bê vê ku xwediyê 
wan mafê neteweyî û azadiyan bin ku 
her neteweyek wek mafê xwezayî yê 
xwe bi kar tîne, û xwediyê deshilata 
siyasî û neteweyî ya xwe ne. 

Ew rewşa û bê mafiya Kurd vedigere 
bo çend sedeman ku ya herî girîng ji 
hev veqetiyana xortên vê neteweyê ye, 
û parvekirina Kurdistanê bi ser çend 
welatên herêmê ku bi dûr ji îrade û 
xwesteka vê neteweyê ye, û di çar-
çoveya berjewendiya welatên mezinhêz 
û hejmonîxwaziya welatên herêmê 
de gihaye encamê. Xeynî vê yekê, ew 
welatên ku Kurd û Kurdistan bi ser de 
hatiye parvekirin, bi dirêjahiya dîrokê 
qet xwediyê deshilateke demokratîk 
nebûne, ku aliyê kêm di çarçoveya 
welatê xwe de, mafê Kurd li ber çav 
bigrin, û desteber bikin.

Di rewşa wisa ya dasepayî bi ser gelê 
Kurd de, xortên netweya Kurd di her 
pareke Kurdistanê de, bi bê zêdexwazî 
û bi armanca vêdebirina zulmê li ser 
xwe, û di pêxema mafê neteweyî û 
dabînbûna demokrasiyê de xebat kirine, 
qurbanî dane, lê qet dev ji maf û azadi-
yên xwe bernedane. 

Di vê pêvajoyê de xebata Kurd di 
Kurdistanê de, bi awayekî vegeşayî 
xwe nîşan daye, û di her qonaxeke xe-

Daxuyaniya Komîteya Nawendî ya PDKÎ bi boneya 70’emîn salvegera avakirina PDKÎ

Di Komarê de pîroziyên îro yên Kurd 
wekî “Pêşmerge” û “Ala” ji dayîk bûn

bata xwe 
de, li gor rewşa serdem û pêkhateya 
civakê xebata wê şêwazên cur bi cur bi 
xwe ve dîtine, û rengê serdemê xwe, 
pêve diyar bûye. Vê yekê jî wisa kiriye 
ku tevgera Kurd di Kurdistana Îranê 
de, destpêkê ji riya kesên xwedînifûz û 
deshilatdarên Kurdistanê ve, wekî şêx 
û mele û serokeşîran ve serî hildidin 
ku her hemû jî cihê rêz û hurmetê ne, 
ku rola xwe lîstine ku mixabin dawî 
car hatine tepeserkirin ku dawî car bi 
lêdana serê tevgerê, ew tevger vemiri-
yaye.

Ew cerbeyên tal ji aliyekî ve, û pêda-
giriya Kurdên Kurdistana Îranê li ser 
xebat bo maf û azadiyên xwe bûye 
sedema vê ku bijardeyên Kurd di 
vê para Kurdisanê de, û bi taybetî li 
Mehabadê bîr ji bi rêkxistinkirina te-
vgera Kurd bikin. Ew bîroke roja 25’ê 
Gelawêja 1321 (1942) ’an bi avakirina 

Komeleya J-K kincek nû li xwe kir. 

Erka sereka ya vê komeleyê bilavkirina 
bîra neteweyî û vegeşandina rêber-
atiya bi kom bû, ku di heyama sê sal 
temenê xwe de, bi başî gihaye encamê, 
lê guhertinên cîhanî û hatina ber basê 
ya hinek têgehên wekî demokrasî û 
giştgîrbûna wan, heya radeyekê di gel 
Komeleya J-K, neteba bûn, lewra digel 
vê ku tevgera Kurd pêngavek ber bi pêş 
ve hilgirtibû, hewce bû ku pêngavên 
din jî di pêvajoya ber bi pêşveçûnê de 
bavêje. Lewra Pêşewayê nemir Qazî 
Mihemed wek endamê Komeleya J-K 
bîr ji avakirina PDKÎ li ser bingeha 
rêkxirawa J-K, lê bi programeke 
pêşkevtîtir kir, û di Tebaxa sala 1945 
(25.05.1324)’an Partiya Demokrat ya 
Kurdistanê ava kir, û bi vî rengî hizbek 
bi nawereokek demokratîk di civakekê 
de serî hildide, ku civakek feodalî, 
eşîrî, girêdayî bi hinek deb û resmên 

paşvemayî bû, û di heman demê de, 
%90 a akinciyên wê nexwendewar bûn. 
Her ew yek jî nîşan dide ku erka vê 
hizbê û avakerê vê Pêşewa û rêberên 
din, bo cihgirkirina naweroka programa 
demokratîk çiqas dijwar e, û rewşa 
karkirinê çiqas bi asteng bûye. 

Lê hewl û tekoşîna demokrat ji aliyekî 
ve û ew rewşa ku piştî şerê duyemîn 
ê cîhanî û ew valahiya deshilatê di 
beşek ji xaka Kurdistana Îranê hebû, 
ew derfet pêk anî, ku di heyama çend 
mehan piştî avakirina Partiya Demokrat 
ya Kurdistanê, ew partiya bikare nete-
bahiyan kêm bike, û tex û qatên cur bi 
cur li hev nêzîk û li dewra xwe nêzîk 
bike, û li 2’ê Rêbendana sala 1324 
(1945)’an de, yekem deshilata Kurdî di 
forma xwe ya modern de, û li jêr navê 
Komara Kurdistanê de ava bike. 

Avakirina Komara Kurdistana qo-
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naxeke zêrîn ya dîroka hevdem ya Kurd 
e, ku di vê qonaxê de azadiyê û deshila-
ta xwebirêvebiriyê tam bike, û di 
heman demê de, komek deb û resmên 
paşvemayî ji civakê dûr bixe, û mijarên 
pêşkevtî û nêzîk bi civaka pêşkevtî di 
cihê wê de danê. Zimanê Kurd wekî 
zimanê fermî yê îdarî û xwendinê rage-
hîne, û rojname û kovarên Kurd çap û 
bilav bike, û jin û ciwan bibin xwediyê 
rêkxirawên xwe, û rewş ji bo kar û 
çalakiyên wan pê were, û ewlehiya 
canî û karkirinê hebe, û azadiya ramanê 
desteber bibe, û siyaseta aştî û pêkveji-
yan û lihevkirinê li gel neteweyên din 
bihê berçav girtin, û bi giştî di Îraneke 
paşayetî û dîktatorî de, bibe giraveke 
azad û ewle, ku di herêmê de kêm 
mînak be. 

Di vê Komarê de pîroziyên îro yên 
Kurd wekî pêşmerge û ala ji dayîk bûn, 
û dema ku bi dîmen em wan dibînin, 
Komara Kurdistan û yadgarên wê di 
mêjiyê mirov de zindî dibin. Gira-
vake wisa aram û deshilateke wisa 
demokratîk ne di welateke paşayetî û 
dîktatorî de dihate tabkirin, û ne jî di 
gel siyaseta berjewendîxwazane ya 
xwedînifûzên wê demê yek digirt. Le-
wra bi pilana hemûyan piştî 11 mehan 
temenê pirr ji deskevt û pirr ji serwerî 
hate herifandin.

Bi herifîna Komara Kurdistanê 
Pêşewa û Seyf û Saedrê Qazî û komek 
tekoşerên din ên demokrat ji aliyê 
rejîma Mihemedreza Şah ve hatin 
bidarvekirin, û hejmareke nêzîk bi 
hemû rêberên hizbê jî hatin zindanîki-
rin, û hejmareke berçav ya endaman jî 
awareyî Kurdistana Îraqê bûn, ku ew 
yek derba herî mezin bû ku li rêberî û 
bedeneya PDKÎ ket, û pişt rastkirina 
laşê xwe di bin vê derba dijwar de, 
çend salan dom kir. 

Herçend ku endamên PDKÎ ku di 
Başûra Kurdistanê de bûn, hewla 
rêkxistin û vejandin û tekoşîna ser ji 
nû ya PDKÎ dan, û heya qasekî gihane 
encamê, lê bi sedema nebûna rêberê 
kêrhatî û kesayetiyê bi bandor û hebûba 
kêşeyên navxweyî, ne tenê armanca 
xwe ya sereke nepêka, belkû bi 
awayekî serbixweyiya siyasî ya Partiya 
Demokrat ya Kurdistanêjî bire jêr 
pirsyarê. Heya kongireya duyemîn jî ku 
di sala 1343 (1964)’an de hate lidarx-
istin, nekarî ku vê rewşê çareser bike.  
Herçend ku xebata çekdar ya salên 
46-47’ê (1967-1968) riheke nû dabû 
ber endamên xwe, lê doma vê pêva-
joyê eşkere kir ku Partiya Demokrat ya 
Kurdistanê hewcehiya wê bi hebûna rê-
bereke kêrhatî, yekîtiyeke qahîm û ber-
name û pêrewekê heye, ku hem Partiya 
Demokrat ya Kurdistanêvegeşîne, û 
hem jî bike xwediyê pirogrameke siyasî 
ya serdemiyane, û hem jî bike xwediyê 

pêreweke navxweyî ya demokratîk û bi 
serûber. 

Bi vegeriyana Dr. Qasimlo bo Başûra 
Kurdistanê, rewş ji bo cîbicîkirina van 
hewcehiyan heya readeyekê desteber 
bû, û di konferansa 3 ya PDKÎ de, 
bingeh ji bo hilgirtina pêngaveke wisa 
dest pê kir, û piştre di kongireya 3 de 
ku di sala 1352’an de hate lidarxistin, 
programeke siyas û pêşkevtî, û pêrewa 
navxwe ya PDKÎ, û rêberiyeke bi dûr 
ji tekrewî û bi awayê bi kom, û yekgir-
tina endaman cihgir kir, û serxwebûna 
siyasî ya hizbê desteber bû, û çalakiya 
hizbê tên û gurriyeke nû di formeke 
pêşkevtîtir de bi xwe ve girt.

Serkevtina şoreşa gelên Îranê li dijî 
rejîma paşayetî di sala 1357 (1979)’an 
de ku xortên neteweya Kurd û Partiya 
Demokrat a Kurdistana Îranê roleke 
çalak tê de lîstin, ew derfet pêk anî, ku 
PDKÎ tekoşîna xwe ya eşkere dest pê 
bike, û nifûza xwe û alîgiriya xelkê ji 
xwe nîşan bide. 

Di vê qonaxê de teşkîlata Partiya 
Demokrat a Kurdistana Îranê hate 
berbilavkirin. Rewşa taze ya hizbê û 
guhertnên di sîstema siyasî ya Îranê de, 
ew hêvî di dilê xelkê de bihêz kir ku di 
encamê de hinek ji daxwaziyên Kurd bi 
cih bîne, lê hewla Xomêynî û avakirina 
sîstema Wilayeta Feqîh, û dîktatoriyeke 
reştir ji dîktatoriya Şah, digel riha ber-
nameya siyasî û demokratîk ya PDKÎ 
û baweriyên Dr. Qasimlo ji hev cuda 
bûn, û ji dîtingeha Xomêynî û rejîma 
Xomênî ve, şexsê Dr. Qasimlo û partiya 
wî, astengeke mezin bûn li ser riya 
armancên Xomênî, bi taybetî ku Partiya 
Demokrat a Kurdistana Îranê di yekem 
hilbijartina meclîsa piştî serkevtina 
şoreşê, %80 ji dengên Kurdistanê bi 
dets xist.

 Ew boçûna Xomêynî û netebahiya wî 
digel demokrasiyê, Partiya Demokrat 
a Kurdistana Îranê anî ser vê baweriyê 
ku pêş hilbijartina meclisê, di referan-
doma diyarîkirina sîstema deshilatê di 
Îranê de beşdariyê neke, û wê baykot 
bike, ji ber ku dizanî ku referandom 
demokratîk nine, û rejîmek ku ji riya 
vê referandomê ve tê ser kar, rejîmeke 
îdeolojîk ya Şîe dibe ku ne bawerî 
bi demokrasiyê heye, û ne jî bawerî 
bi mafê neteweyan dibe. Her di vê 
pêxemê de bû ku Xomêynî bo pêşgirtin 
ji vegeşîna Partiya Demokrat a Kurdis-
tana Îranê hilbijartinên Kurdistanê ji bo 
meclisê hilweşand, û Partiya Demokrat 
a Kurdistana Îranê jî hilweşayî rage-
hand û bi vê yekê jî têr nebû, û şerekî 
bi xwîn bi ser Kurd de sepand ku di 
heyama çend salan de zêdetir ji 5000 
pêşmergeyên Partiya Demokrat a Kurd-
istanê û bi hezaran Kurd tê de şehîd 
bûn. Kurdistan hate dorpêçkirin di 

warê leşkerî û aborî de, û hizb neçar bû 
ku bergiriya çekdarane ji xwe û xelkê 
Kurdistanê bike. 

Wî şerî her çend wêraniyeke zaf ji bo 
hizbê û ji bo gelê Kurd li pey xwe hebû, 
lê bergiriya qehremanane ya pêşmerge 
û xelkê cihekî taybetî da hizbê. Di vê 
serûbendê de ku şerê Îran û Îraqê rû 
da, serbarê boçûna rejîmê li ser hizbê, 
rêberatiya hizbê ragehand ku hekî rejîm 
mafê Kurdan qebûl bike, hizb amade ye 
ku li dijî rejîma Îraqê şer bike.

Cihê îşarepêkirinê ye ku piştî serkev-
tina şoreşa gelên Îranê, kongireya çar 
ya hizbê li sala 1358 (1980)’î de bi 
awayekî berfireh bi rê ve çû, û rêberati-
yeke nû hilbijart. Lê jiber ku hejmarek 
ji vê rêberatiyê li bin bandora hizba 
Tûde de bûn, alîgiriya hizba Tûde 
dikirin û li gel domandina xebatê li dijî 
rejîmê nebûn. Her bi tûjkirina vê hizbê 
û piştgiriya rejîmê 7 kes ji endamên 
rêberiyê ji hizbê veqetiyan û navê “Hiz-
ba Demokrat-Pêrewên Kongireya Çar”, 
li ser xwe danîn, û dest bi dijayetiyê di 
gel hizbê kirin ku ji aliyê xelkê ve wek 
taqma 7 kesî hatin binavkirin, lê gellek 
zû ji wan re derket ku riyeke şaş girtine 
pêşiya xwe, û bi vê navê jî çi ji dest 
wan nahê, lewra xwe hilweşayî rage-
handin û tevlî Hizba Tûde bûn, û li wir 
jî ku ji wan re derket ku wekî emrazek 
li dijî Partiya Demokrat a Kurdistanê 
ew hatine bikaranîn, refên Partiya Tûde 
jî bi cih hêlan.

Şerê ragehandî yê rejîmê li dijî xelkê 
Kurdistanê, ku di rastaya şerê mil-
horî û kevneperestiyê li dijî azadî û 
demokrasiyê bû, bi şer li dijî kafiran 
hate binavkirin, û bi fermana Xomêynî 
wekî cîhadê hate ragehandin, û bo vê 
armancê jî, ji hesta ayînî li dijî Kurdê 
Sunî mifah hate standin, şerek ku niha 
jî di forma cur bi cur de li dijî Kurd û 
Partiya Demokrat a Kurdistanê dirêjî 
heye. 

Berî kongireya çar û ji kongireya 
çar vêdetir, herçend ku xebata çiya û 
bergiriya çekdarî bi ser Kurd de hatibû 
sepandin, lê bi vî halî jî bi taybetmendi-
yên demokratîk Partiya Demokrat a 
Kurdistanê kongireyên xwe li gora 
pêrewa navxwe di rewşên gellek dijwar 
de jî bi rê ve birine, û her yek ji wan 
li gora demê, biryar û pesendkiriyên 
taybet bi xwe lê ketin. 

PDKÎ di kongireya pêncem de ku di 
sala 1360 (1981)’an de hate girtin, bi 
berçavgirtina dijberiya rejîmê li gel 
demokrasî, mafê neteweyî û daxwazi-
yên xelkê Kurdistanê û herwisa dirêjiya 
êrîşa bo ser Kurdistanê, diruşma 
hiloşîna Komara Îslamiya Îranê 
pesend kir, diruşmek ku heya niha jî tu 
guhertinek bi ser  de nehatiye. 

Li kongireya 6 ku di sala 1362 
(1984)’an de hate lidarxistin, tevî 
pêdagiriya li ser berxwedan û bergirî 
ji xelkê, pirsa sosyalîzma demokratîk 
wekî armanca pêşeroja Partiya 
Demokrat a Kurdistanê mijareke hesti-
yar bû, û di nav refên Partiya Demokrat 
a Kurdistanê de behseke zêde li ser 
çêbibû, hinek li ser vê baweriyê bûn 
ku zêdekirina demokrasiyê bi sosy-
alîzmê ji giringiya vê têgehê kêm dike, 
û Partiya Demokrat a Kurdistanê ji 
sosyalîzmê dûr dixe, lê Dr. Qasimlo 
li ser vê baweriyê bû ku partiyek ji bo 
demokrasiyê dixebite, nabe armanca wê 
curek ji dîktatoriyê be. Di heman demê 
de bîr û xeta Partiya Demokrat a Kurd-
istanê ji Partiya Tûde cuda dikir, ku ew 
pêşniyar hate pejirandin û ji wê demê 
ve armanca pêşroja Partiya Demokrat a 
Kurdistanê ji sosyalîzmê ve bû sosy-
alîzma demokratîk.

Kongireya 8 ya Partiya Demokrat a 
Kurdistanê di sala 1366 (1988)’an de, 
di rewşekê de bi rê ve çû ku beşek ji 
endamên rêberî û kadr û pêşmergeyên 
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PDKÎ, di gel pêşniyarên Dr. Qasimlo ji 
bo çalakkirina hizbê, û hest bi ber-
pirsayetîkirina zêdetir ya endamên 
rêberiyê ketin dijberiyê. 

Herçend ku kongireyê de, pêvajoya 
karê xwe bi başî û bi awayê demoratîk 
û bi serkevtin ve birî, lê piştre her vê 
hejmarê refên xwe ji Partiya Demokrat 
a Kurdistanê cuda kir, û navê Partiya 
Demokrat ya Kurdistana Îranê-Rêber-
tiya Şoreşger li ser xwe danîn, lê di 
encam de rastî ji wan re jî eşkere bûn, û 
hewlên ji bo yekgirtinê serkevtin. Piştî 
vê kongireyê mixabin, derbeke dijwar 
li Partiya Demokrat a Kurdistanê ket, 
û rejîma Komara Îslamiya Îranê, li jêr 
navê gotûbêja ji bo çareseriya pirsa 
Kurd, ji berku nedikarîn di çiya de 
Dr. Qasimlo ji nav bibin, li ser mîzê 
gotûbêjê ji nav birin ku armanca wan 
jinavbirina Partiya Demokrat a Kurd-
istanê bû, lê ji ber ku rêberatiya bikom 
di Partiya Demokrat a Kurdistanê de 
hebû, rejîm negiha armanca xwe ya ser-
eke, û hizb birîndar bû, lê neket, û Dr. 
Şerefkendî cihgirê jêhatî û zana yê Dr. 
Qasimlo, erka berpirsayetiya yekemîn 
ya hizbê girte stûyê xwe, û rê neda ku 
bê Qasimloyî bi hizbê ve xuya be.
Kongireya 9 ya Partiya Demokrat a 
Kurdistanê di sala 1370 (1992)’an de 
hate girtin, û di bin çavdêrî û berpir-
sayetiya yekem ya Dr. Şerefkendî bi 
awayekî asayî bi rê ve çû, lê berî vê 
ku Partiya Demokrat a Kurdistanê 
bigihîje kongireya 10, mixabin rejîmê 
bi terorkirina Dr. Şerefkendî birîneke 
din xiste ser laşê PDKÎ, lê dîsan jî hizb 
neket û xebata xwe domand.

Kongireya 13 ya hizbê ku di 
13.04.1383 (2004)’an de hate lidarx-
istin, yek ji wan kongireyan bû ku di 
hinek waran de, guhertin di nawerok 
û diruşma PDKÎ de pêk anî. Diruşma 
“Demokrasî bo Îranê û otonomî bo 
Kurdistanê” cihê xwe da bi “Bidest-
veanîna mafê neteweyî yê gelê Kurd 
di çarçoveya Îraneke demokratîk û 
federal” de. 

Alaya Kurdistanê ku piştî komarê ve 
biryar li ser nehatibû dan, biryar li ser 
hate dan. Mixabin digel pirr nawer-
okbûna biryar û pesendkiriyan ku 
bi dengê bikom ya beşdaran hatibûn 
pejirandin, piştî bidawîhatina kongireyê 
û heya demeke ne dirêj, dîsan hejmarek 
ji kadr û endamên hizbê cuda bûn, û 
niha jî piştî çend salan veqetiyanê, liv û 
tevgerek bo yekbûnê, û rewşa dostane 
bi ser pêwendiyên wan bi hizbê re pêk 
hatiye, û hêviya yekgirtinê bi dûr nahê 
zanîn.

Ew taybetmendiyên ku di piraniya kon-
gireyên hizbê de, çi yên ku îşare pê hate 
kirin, û yên îşare pê nehate kirin, yên 
ku hatin pejirandin, û di rastî de PDKÎ 

pê tê nasîn, pêk tê ji: 

-Domandina xebata di formên curbicur 
de li dijî Komara Îslamî û di pêxema 
dabînbûna demokrasiyê bo Îranê, û 
bidestveanîna mafê Kurdan di vî welatî 
de

-parastina serbixweyiya siyasî û bir-
yardanê bi her nirxekê, û her encamek 
hebe.

-Dostatî û alîkarkirin digel hêzên Kurdî 
di Kurdistana Îranê de, herçend ku 
mixabin Partiya Demokrat a Kurdistanê 
du caran berbirûyê şerê navxweyî bû, lê 
piştî vê ceribandinê, bi kiryar tekoşînê 
dike ku karesateke wisa rû nede, û 
çekên Kurd berbirûyê singê tu Kurdekî 
nebe. Herwisa ew pêvajoya ber bi pêş 
ve diçe, ku di navbera PDKÎ û Kome-
leya şoreşger ya Zehmetkêşana Kurdis-
tana Îran pêk hatiye.

-Dostatî û alîkariya digel hêzên Kurd 
di perçeyên din ên Kurdistanê bi bê 
destêwerdana di nav karûbarên per-
çeyên din de. 

-Hewldan bo pêkanîna eniyekê ji hêzên 
pêşkevtî ên Îranê

-Hekî her hêzeke Kurd pêwendî di 
gel welateke herêmê hebe, ku bi ser 
perçeyeke din ya Kurdistanê de zal e, 
ew esil berçavan bêne girtin ku: Ew 
pêwendî bi zirara Kurd di perçeyeke 
din ya Kurdistanê de nebe, û pêwendî 
ew qas kûr û bi hev ve girêdayî nebin, 
ku dûrketin ji wan dijwar be.

-Alîkarî û hevahengî di xebatê de, digel 
gelên belengaz ên Îranê, ku bi xweşî ve 
Kongireya Neteweyên Îrana Federal lê 
ket.

-Bawerî bi dadperweriya civakî û 
wekheviyê di navbera jin û mêran di 
nav civak û malbatê de.

-Hewldan bo navneteweyîkirina zêdetir 
ya pirsa Kurd bi giştî.

-Baweriya bi diyalog û ji hev 
têgihîştinê bo çareseriya her pirs û 
arîşeyekê, û xweparastina ji destbirina 
bo çek û şer. 

Bi xweşî ve hemû ew taybetmendî ji 
aliyê PDKÎ hatine berçav girtin, û kar 
ji bo wan hatiye kirin, û li ser yek bûne 
kincek ku kirine ber PDKÎ de, û ew 
hizb û naweroka wê pê têne nasîn.
 
PDKÎ di 70 saliya temenê pirr ji şanazî 
û pirr ji serweriya xwe de, komek 
diyardeyên nû di PDKÎ de kirin carr, 
ku hemû aliyek bi rêz û hurmet ve lê 
dinêrin, xwe hekî şaşiyeke jî hebûye, 
berî hemiya bi xwe hest pê kiriye, û ji 
bo cubrankirina wan pêngav hilgirtine, 
û niha jî her bi wan taybetmendiyan ve 
bo armancên xwe, û di pêxema dabîn-
bûna armancên xwe de bi awayekî 
serdemiyane û bi mifahwergirtina ji 
şêweyên rewa yên xebatê dikeve nav 
temenê 70 saliya xwe de, û niha ew 
hizba xwediyê pêgeheke berçav e di 
nav civaka Kurdî de, û di çend rêkx-
irawên navneteweyî de endam e, û wekî 
hizbeke demokrat û alîgirê ewlehiyê tê 
nasîn, û di nav hizb û rêkxirawên Îranê 
de, cihekî hêja heye, û pêwendiya wê 
digel hemû hêzên perçeyên din dostane 
ye, her hêzek ku dijberiya wê neke û 
ji bo demokrasiyê xebatê bike, wekî 
dostê xwe dihesibîne, û li ser piyê xwe 
rawestaye, û pişta xwe bi piştevaniya 
xelkê Kurdistanê qahîm kiriye, û li ser 
domandina xebatê pêdagir e. 

Di hemberî vê rewşa baş ya ku bi giştî 
bo Kurdan pêk hatiye, em dibînin ku 
rejîma Îranê bi kiryarên destêwerdanê, 
bi tûjkirina terorîstan û bi piştevaniya 
ji wan, û bi pêkanîna tevdanîkariyan di 
herêmê de, wekî rejîmeke ne teba di gel 
riha serdem hatiye naskirin, ku abori-
yeke şepirze, siyaseteke şerxwazane, 

û siyaseta çêkirina dijminan ji xwe 
re hebûye û heye, û hewlên wê bona 
destpêregihîştina bi çeka navikî, metirsî 
li ser hinek welatan heya di herêm û 
cîhanê de jî pêk aniye.

Herçend ku lihevkirinek ji bo pêşgirtina 
ji vê hewla rejîmê di navbera Rejîma 
Îranê û welatên 5+1 de hate îmzekirin, 
lê ew lihevkirin jî ne di berjewendiya 
xelkê Îranê de ye, belkû dibe sedema 
bihêzbûna deste û girûpên girêdayî 
bi Îranê, û ew yek jî dibe sedemek bo 
zêdebûna tevdanîkariyan di herêmê de. 
Timbila reformxwaziyê deng jê hatiye 
birîn, û yên ku li ber her berjewendi-
yekê xwe li bin vê navê bê nawerok de 
weşartine, qiseyek ji bo kirinê nemane, 
wisa xuya nake ku beşeke berçav ji xe-
lkê, bi guhertina ku di mohreyên rejîmê 
de pêk tê, bêne xapandin. 

PDKÎ bi 70 sal cerbeya xebata xwe 
wekî hizbeke xwedî pirensîp û bi 
nasyariyek ku ji Komara Îslamiya Îranê 
heye, ji xebat bo herifandina rejîmê 
û astengiya li ser riya xebat û mafê 
neteweyî, bê dudilî û bi bawer ve pêda-
gir e, û di vê pêxemê de jî, û di doma 
xebata xwe de amade ye ku alîkariyê bi 
hemû wan hêzan re bike ku baweriya 
wan bi demokrasî û jinavbirina ferq û 
cudahiyan û dabînbûna mafê neteweyî 
ê gelên Îranê heye, û hewlên heya niha 
yên xwe ji bo vê meremê didomîne, 
û yekîtiya mala Kurd, wekî sedema 
sereke ya serkevtinê dizane.

Carek din em 25’ê Gelawêja îsal 
70’emîn salvegera avakirina PDKÎ, ji 
hemû aliyekî pîroz dikin.

PDKÎ 
Komîteya Nawendî 

20.05.1394
11.08.2015

     
      

Li Îranê 8 kes bi hêceta ku bûne mesîhî, hatin girtin

Li bajarê Kerecê yê Îranê, 8 kes 
bi tometa ku bûne Mesîhî, ha-

tin girtin. Pisporekî Îranî jî dibêje, 
yên ku dibin Mesîhî, ji bo xatirê 
“alkol, sêks û wergirtina mafê pen-
aberiyê” dibin Mesîhî.  
 
Yek ji nûnerên Mesîhiyên Îranê bi 
navê Mensûr Borcî eşkere kir ku di 
heyama çend rojên borî de herî kêm 
8 welatiyên Îranî yên ku nû bibûn 
Mesîhî, ji aliyê hêzên ewlehiyê yên 
Îranê ve hatine girtin.
 
Mensûr Borcî ji Radio Farda re, ku 
malpera farsî û fermî ya Wezareta 

Derve ya Amerîkayê ye, got ku heta 
niha nayê zanîn çi hatiye serê wan û li 
kuderê girtî ne.
 
Wî nûnerê Mesîhiyên Îranê da zanîn 
ku niha di girtîgehên Îranê herî kêm 
90 Mesîhî hene ku ji ber çalakiyên olî 
û fêrbûna Incîlê hatine girtin.
 
Li Îranê, di van salên dawiyê de rêjeya 
wan kesên ku dibin mesîhî, zêde bûye. 
Li gora qanûnên Îranê, Misilmanên 
ku herin ser dînek din, “murted” in, û 
divê werin îdamkirin.
 
Mesîhiyên nû ji tirsa girtinê, malan 
wek dêr bi kar tînin.

 
Pisporekî Îranî yê bi navê Dr. Mi-
hemed Hesen Qedîrî jî dibêje, ew 
Îraniyên ku dibin Mesîhî, herî zêde 
ji bo vê ye ku bikaribin vîze û mafê 
penaberiyê li welatên Rojava bistînin, 
û herwiha bikaribin alkolê vexwin û 
di warê têkiliyên seksî de jî azad bin!. 
Rûdaw
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Di roja 10.08.1920’î de peymannameya 
Sêvrê hate îmzekirin, ku tê de heyeteke 
Kurd bi serokatiya Şerîf Paşa beşdar 
bû, û tê de bas ji dana mafê otonomiyê 
bi Kurdan hate kirin, ku bo yekem car 
bi awayekî fermî ew maf bo Kurd rewa 
hate dîtin.  

Di benda 64’an de bi awayekî eşkere 
bas ji vê hatibû kirin, ku dibe di van 
melbendan de ku Kurd dijîn serbix-
weyî bi wan bihê dayîn, û Tirkiye jî 
dev ji wan melbendan hilgire. Herwisa 
bas ji vê hatibû kirin, ku hekî Kurdên 
wilayeta Mûsil bixwazin herin cem wê 
hikûmeta Kurd, eva dikarin û heval-
bend jî tu cure alîkariyekê bi wan re 
nakin. Bêguman hekî ew peyman wekî 
xwe bihatiba cî bi cî kirin, eva îro 
Kurd xwediyê kiyaneke serbixwe bûn, 
û renge ku ew hemû karesataên wekî 
kîmyabaran, enfal, kuştara bikom û …
hwd bi ser wan de nehatiban.   

Di rastî de, di vê serdemê de armanca 
Brîtanya û Fransayê zêdetir ji vê 
ku xizmet bi neteweyên bindest be, 
pêşgirtin ji vegeşîna şoreşa sosyalîstî ya 
Rûsiyê ber bi herêmên din, û kolekirina 
neteweyên bindest û perçe perçekirina 
dewleta Osmanî bû.

Lê netebabûna Kurdan û lawazî û 
bêcerbeyiya wan di biyavê mifahw-
ergirtina ji derfetan, bû sedema vê 
ku Kurd nekare zextê li ser siyaseta 

PDKÎ li gora giranî û bandora xwe li 
ser pirsa Kurdên Rojhilat li heyama 
heft dehikên borî de, bi çavekî rex-
negirane ve li dîroka xwe dinêrin, lê 
civaka Kurdî di vê beşê de, tenê ji 
PDKÎ pêk nahê, belkû hemû takeke 
Kurd ji hemû tex û qatên vê civakê 
di pêkhatina vê rewşa nebaş û vê 
nakamiya dîrokî de beşdar in, û tu 
hêcetek nikare vê berpirsayteiyê li 
ser milê wan hilîne, û riya rizgariyê 
jî ew e ku em hemû bi çavgerandinek 
bi ser şaşiyên xwe de, wekî berçav-
girtina rastiyên derdora xwe xebatê bi 
awayekî nû û serdemiyane bidomînin, 
xebateke yekalî û giştgîr bi derswer-
girtina ji şaşiyan û bi awayekî yekgirtî 
em hewlê bidin ji bo gihîştina bi 
stratejiya xwe ya neteweyî.

Îznê bidin min ku di dawiyê de, 
pîrozbahiyê li hemû malbatên şehîdan 
û pêşmergeyan û endam û alîgirên 
PDKÎ bikin, ku bi pêşkêşkiirna jiyana 
xwe taba sivikatiya zîndanvanan û 

awareyî û dûr ji welatî, dev ji xebat û tekoşînê bernedane, da ku jiyan û li serpêbûna PDKÎ gihandin temenê 70 saliyê.

Silav li riha pak ya şehîdên serberz ên vê rêbazê, ku bi qurbanîkirina jiyanan xwe di pêxema mana hizba xwe de, şanaziya 
herî mezin ji xwe re tomar kirin.

Serkeve xebata gelê Kurd di pêxema azadî, demokrasî û mafê neteweyî de.

25.05.1394
16.08.2015

    
 

Dom R:9 

Peymana Sêvr û sînorên destçêkirî

Metirsiya li ser jiyana kolberiyê

Rûken 

cîhanî û dewletên xwedîbiryar çêbike, 
û ji hemiyê girîngtir jî bihêzbûna 
Kemalîstan û pêkve zeliqandina hemû 
perçeyên xaka Tirkiyê ku berê ji destên 
wan de derketibûn, û herwisa vedî-
tina petrolê di Kurdistanê de, bû ew 
faktera bi bandor ku rê neda ew bendên 
peymannameyê ku bas ji dana mafê 

Jiyana kolberiyê karekî zehmet e, 
lê ji ber neçariyê, xelkê navçeyên 

sînorê Rojhlata kurdistanê vî karî 
dikin.
 
Her çiqasî xelkê Rojhilata Kurdistanê 
yên nêzîk sînoran dizanin ku karê 
kolberiyê canbaziya li gel mirinê ye û 
li ber çavê wan hevalên wan dibin qur-
banî, lê ji bo peydakirina bijîwa jiyana 

otonomiyê bi Kurdan dihate kirin, bêne 
cî.

Eva bû ku di 24’ê Hezîrana sala 
1923’an de peymana Lozanê hate îmza-
kirin, û tenê ew qas bas ji Kurd hate 
kirin, ku hewce ye rêz ji mafê kêmani-
yên olî û çandî bê kirin. 

Bi vî rengî herwekî ku nivîskarê biyanî 
bi navê “Biwankariye” dibêje: “Pey-
mana Sêvr ku di kargeha çêkirina devrî 
û qapên çînî de hate îmzekirin, ew jî 
wekî berhemên kargehê, şikandina wan 
hêsan e”. (Pirtûka Kurdistan û Kurd). 
  
Niha ku nêzîk bi sedsalekê bi ser 
îmzekirina vê peymanê re derbaz dibe, 
dijmineke gellek metirsîdar û terorîst a 
dijî Kurd wekî DAÎŞ’ê radigehîne ku 
bo avakirina xilafeta Îslamî (ku bêgu-
man hizra şovînîzma erebî li pişt vê 
diruşma xapînok de xwe veşartiye), 
sînorên destçêkirî diherifîne. 

Lewra Kurd hewce ye ku di her yek ji 
parên Kurdistanê de, ku tê de xebatê 
dikin, bona parastina xaka Kurdistanê 
bi bîreke neteweyî û nîştimanî ya bihêz 
bo gihîştina bi mafê çarenûsa xwe hewl 
bidin, bona vê ku di pêşerojê de, ew 
pêwendî û li hev nêzîkbûn ew qas bihêz 
bin ku hest bi sînorên destçêkirî di nav 
xaka parvekirî ya Kurdistanê de nehê 
kirin.

xwe dîsa neçar dimînin wî karî bikin.
 Beriya çend rojan jî careke din 2 kes 
di wê rêyê de bûn qurbanî.
 
Kasên karê kolberiyê dikin, bi rêkên ne 
yasyî ji parêzgehên Rojhilata kurdis-
tanê kelûpelan vedguhezin Bakûr û 
Başûra kurdistanê.
 
Kesên karê kolberiyê dikin temenê 

wan di navbera 13 heya 60’î de ye, û 
ew dibêjin eger rojekê wî karî nekin 
nikarin debara jiyana xwe peyda bikin.
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Salvegera koça dawiyê ya Aramê Tîgran Gotinên 
Navdaran

Hembêza 
çiya

Jiyana bê fêde, mirineke zû ye.
Goethe

Di rojên xweş de, li rojên nexweş jî 
bifikirin.
Thomas Fullers

Tiştê ku em ê di şer de bi kar bînin, 
divê em di aştiyê de amade bikin.
Syrus

Tu ba alîkariya keştiya bêarmanc 
nake.
Montaigne

Bi mêrxasî bipeyive, rastiyê bibêje da 
ku şeytan fedîkar derkeve.
Eaumont û Fletcher

Herkes bi riya xwe diçine buhuştê.
Fredrikê Mezin

Xweşdîtin dînê herî baş e.
Victor Hugo

Hukûmeta herî baş ya ku mirovên wê 
yên bêkêr herî hindik in.
Voltaire

Qedera hukûmetê hertim di destên 
çekhilgirên wê de ye.
Aristoteles

Hukûmeta herî baş ew e, ku bikaribe 
bextiyariyê bide gelê xwe.
Macaulay

A: Firat Cewerî

Çi hesretek mezin bû
paşî çavnihêriyek dirêj
carek din
Pêşmerge û çiya hev hembêz kirin û
bûn mizgêniya qonaxek nû ya xebatê,
Carek din
Çeka destê Pêşmerge û darberûyên 
çiya 
toza xerîbî û dûratiyê vemalîn û 
cem hev êvirîn
daku bibne Masûlk û Kekîtê raçan-
dina Tevna tevgera dijî zordariyê,
Carek din
Pêşmerge û Roj xuha nav eniya xwe
bi axabanî û 
sîbera darberûya zuha kirin û
tênîtiya lêvên xwe bi ramûsana kanî û 
avên zozana şikandin
daku rêya ronahiyê bidomînin,
Careka din
Pêgavên hêdî hêdî û bi qawete 
pêşmergan 
navtenga çiya û deşt û dolan dipîve û
ber bi rogeha evîndaran diherkin,
Careka din
Pêşmerge û çiya
wek hevalê her car
bûne rabûn
bûne hêvî û 
Peymana xebat bo rizgariyê didine 
Niştîman.

Mihemed Salih Qadirî 

Hunermendê bi esil ermenî Aramê Tîgran, ku bi kurdî stran gotin û li cem kurdan dihate hezkirin berî 6 salan ji 
nav me bar kir. Aramê Tîgran weke dilsoziyekê li hember gelê kurd ku malbata wî ji qirkirinê xilas kiribûn, heta 

dawiya jiyana xwe wefadarê kurd û Kurdistanê ma. Aram bi dehan kasêt û stranên xweş afirandin û li ser êş, evîn, 
xweza û lehengên Kurdistanê kilamên pir hêja çêkirin. Dengê Aram taybet bû, bi serê xwe ekolek bû. Wî bi gotinên 
sade û nazik dikarîbû hezkirina xwe di dilê her kurdekî de çêbike.
 
Aramê Tîgran an Aramê Melîkyan di 15’ê Rêbendana 1934’an de li bajarê Qamişloya Rojavaya Kurdistanê hate dinyayê. Ew 
ermenî bû û bi kurdî û ermenî stran digotin. Di destpêka sedsala borî de, dema ermenî hatin qirkirin, kurdan malbata Aram 
parastin û ew ji mirina reş xilas kirin. Bavê wî jê re gotibû: “Kurê min Aram! Tu carî emeka kurdan li ser xwe ji bîr neke, eger 
hûn niha li rûyê dinê dijîn bi xêra kurda ye.” Lewma Aramê şîrhelal jî heta roja dawî ji temenê xwe ma wefadar û dilsozê gelê 
kurd.
 
Cîhana Aram cîhaneke cuda û taybet bû. Hevalcêwiyê wî cumbiş bû û dengê wî ji kûrahiya dil derdiket. Di sala 1966’an de, 
malbata Aram ji Qamişlo vegeriya Ermenistanê cihê ku bav û dayika wî lê wefat kirin û Aram li wir karê xwe yê stranbêjiyê 
domand û stranên pirr xweş li ser kurd û Kurdistanê afirand. Aramê Tîgran bi dehan stranên xweş gotine, û bêhtirî 12 kasêtan 
belav kiriye. Dewlemendiya ziman û kultura Kurd, vîna azadî û serxwebûna Kurdistanê, rûmeta azadiyê, canfîdayiya egîd û 
lehengên Kurdistanê ,ev tev hîm û bingehên stranên Aram Tîgran pêk tînin.
 
Stranên Aram wek çîçekên deşt û dolên Kurdistanê pirr û rengîn û xweş in, wek Bilbilo, Zimanê Kurdî, Zerya Min, Derdê 
Welat, Zînê, Şev Çû, Çiyayê Gabaro, Bi Hesreta Erîvanê, Ey Dilberê û Xemilî Zozan. Wî gotinên bavê xwe dikir stran, her-
wiha gotinên gellek helbestvanên kurd wek Feqiyê Teyran, Seydayê Cegerxwîn û Dildarê Mîdî dikirin stranên xweş ku cihê 
xwe di nav dilê civata kurdan de digirtin.
 
Bilbilê awaz û kilama kurdî ya şêrîn Aramê bavê du keçan “Sîvan û Ayçemîk” û kurekî bi navê Agob di roja 8’ê Tebaxa 
2009’an de li Atînaya paytexta Yûnanistanê koça dawî kir. Lê dengê wî yê zelal û xemgîn dê heta heta di nav me de sax û 
zindî bimîne.  Rûdaw



11Agirî 23-08-2015Zimanê Kurdî

Tiştonek

A: Mahir Berwarî

Zimanê Kurdî

Têdîtin: Amadekar destkariya 
devoka metelokan nekiriye

1- Tiştîkê min tîştok e, yê bi kolav û 
dersok e, navê wê zirçepok e. (* Bo 
pîvokê jî bikar hatiye ) .

- Xalê min Emer e, sê kurtekên di-
bere, du sipî ne êkê zer e.

- Hate meydanê Inter, 3 kortekên 
diber, 2 sipî ne, êkê zer.

- 2 avêt di tirarekî da, na çine navik.
- Qesra sipî bê derî.

- Xanî yê bê derî.

- Quba bê kutek.

- Lawê zerê di qesra sipî da.

- Min tiştekî dîtî, du reng av di navde 
dişimitî.

- Xaniyekî gilovir/girovir û sipî, bê 
pencer, roj û derî, tê de rûniştiye 
bûkek e zerî.

- Çume ser banekî, berê xwe dideme 
ber banekî, 2 avêt di amanekî.

- Emer e Emer e, sê pêstê sipî yê li 
bere , êkê zer e.

- Hate mala me Enter, du kurtekên li 
ber, êk sipiye êk zer.

- Mamê min Heyder e, sê qutkên li 
bere, du sipî ne êkê zer e.

- Metelok û metelok, qûna te dikim 
mencelok, avkên bana, şilqa li xwe 
didet, yê dibeme Duhok.

- Rûto ji pûrto di bit, pûrto ji rûto 
dibit

Xwendevanên hêja! 
Hûn dikarin bersiva 

tiştonekan bi riya E-Maila 
Agiri2003@gmal.com ji 

me re bişînin

Seîd:
Navê min Seîd e.
Ez ji Zivistanê hez dikim.
Zivistan demsaleke xweş e, lê bi min xweş e.
Roj kin dibin, şev jî dirêj dibin.
Berf û baran dibarin.
Zarok kalê berfê çê dikin.
Ez digel hevalên xwe li ser berfê kaşûn dikim.

Beybûn ji payîzê hez nake.                                                              (………………….)
Payîz demsaleke hênik e.                                                                 (………………….)
Di payîzê de pelên daran şîn dibin.                                                (………………….)
Di payîzê de pelên daran naweşin.                                                 (………………….)
Di payîzê de germ zêde dibe.                                                          (………………….)
Di payîzê de serma zêde dibe.                                                         (………………….)
Di payîzê de şilî dest pê dike.                                                          (………………….)
Di payîzê de Beybûn diçe rez û tirî dixwe.                                    (………………….)

Beşa 7. Dema guhdarîkirin û xwendinê

Li hemberî hevokên jêrîn, 
nîşaneya rast (A), an jî çewt 

(Ç) deynin.

Zivistan
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